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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2701/07.02.2020
πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα οχτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Ζαννιάς Αναστάσιος, 7. Καρανδρέας
Παναγιώτης τακτικά μέλη, και 8. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, ότι ο κ. Ασβεστάς
Δημήτριος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Κατσορίδα, και Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 17/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοταξιακή σήμανση για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Σοφ.

Βενιζέλου και Α. Παναγούλη.

(στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπαδόπουλος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Αντζινάς, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την
συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην εργοταξιακή σήμανση για την
κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Α. Παναγούλη και κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η υπάλληλος του Δήμου κ. Πανταζή, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3200/2020 έγγραφο της, το οποίο έχει ως
εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019
άρθρο 5 και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 άρθρα 79 και 82, για την έγκριση ή μη άδειας
τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στη συμβολή
των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Α. Παναγούλη.
Λαμβάνοντας υπόψιν: 1)Το ΦΕΚ 1027/Β/2018 έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την με αριθ.
342/17 Α.Δ.Σ του Δήμου Ηλιούπολης, 2)την με αρ΄ πρωτ. οικ.8730/27-03-17 και την με αρ΄ πρωτ. οικ.
18842/05-10-18 συμπληρωματική σύμβαση της ανάδοχης εταιρείας με τον Δήμο για την κατασκευή του έργου
«Αναπλάσεις –Συντηρήσεις Πάρκων, Πλατειών» Α.Μ.75/2016, 3)την εγκύκλιο ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία για την εκτέλεση προγραμματισμένων
έργων διάρκειας άνω των 48 ωρών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ, απαιτείται η λήψη απόφασης από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η έγκρισή της από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και 4) την ανωτέρω
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σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία κατατέθηκε μελέτη προτεινόμενης εργοταξιακής σήμανσης η οποία
συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ),
Τεύχος 7, Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΣΕΕΟ) – ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011, με γνώμονα την
ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών καθώς και την μικρότερη δυνατή όχληση έως την ολοκλήρωση των
εργασιών.
Οι εργασίες κατασκευής του κόμβου προτείνεται να πραγματοποιηθούν σε τρείς φάσεις και η συνολική
διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα είναι 120 ημέρες.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 άρθρα 79 και 82
(Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, και Ν.4623/2019 άρθρο 5
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κυκλικού
κόμβου στην συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέκου Παναγούλη λαμβάνοντας υπόψιν τα
εξής: 1)Το ΦΕΚ 1027/Β/2018 έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την με αριθ. 342/17
Α.Δ.Σ του Δήμου Ηλιούπολης, 2) την με αρ. πρωτ. οικ.8730/27-03-17 και την με αρ. πρωτ. οικ.
18842/05-10-18 συμπληρωματική σύμβαση της ανάδοχης εταιρείας με τον Δήμο για την κατασκευή του
έργου «Αναπλάσεις –Συντηρήσεις Πάρκων, Πλατειών» Α.Μ.75/2016, 3) την εγκύκλιο ΔΟΥ/οικ/220/1501-2015 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία για την εκτέλεση
προγραμματισμένων έργων διάρκειας άνω των 48 ωρών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ,
απαιτείται η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η έγκρισή της από τον Γ.Γ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και 4) την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία
κατατέθηκε μελέτη προτεινόμενης εργοταξιακής σήμανσης η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Τεύχος 7, Σήμανση
Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΣΕΕΟ) – ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011, με γνώμονα την ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών καθώς και την μικρότερη δυνατή όχληση έως την ολοκλήρωση των
εργασιών. Οι εργασίες κατασκευής του κόμβου θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις και η συνολική
διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα είναι 120 ημέρες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.02.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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